Monostorapáti község Önkorm ányzata Képviselő-testülete
8296 Monostorapáti. Petőfi u.123.
Tel: 87/435-055.

Szémta: l40l-22l2015.

Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti község ÖnkormanyzataKépviselő-testülete áItal2015. december 21én (hétfő) 7 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Helve: Monostorapáti Közös Önkormrányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.123.
Jelen vannak: Takács Péter
polgármester
Vigh Elemér
alpolgármester
Gulyás Erzsébet képviselő
Molnár Andrea képviselő
Soós Gyula
képviselő
Pál
Széll
képviselő
Varga János
képviselő
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Takács Péter polgármester üdvözöIte

a jegyzőt, és a képviselőket. Megállapitolta, hogy a
7 képviselő jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte
a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontokat, azzal a kíegészítéssel,
hogy a Kulturális és Hagyományőrző Egyesület nevénéla Monostorapáti településnév
hasznélatáről dönt s enek.
testí,ileti tilés határozatképes, hisz mind a

Képviselőtestület egyhangúlag,7 igen szavazattal határozathozatal nélkúlelfogadta az alábbí
napirendi pontot:
Napirend

:

I

.

l

T ájékoztató a nem közművel összegffi tö tt héntartási szewtyvíz
begffi tésérevonatkozó kOtelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairőI

Előadó: Takács
2.1

Péter polgármester

Az,,APÁTI" Közalapttvány alapszabály módosításával kapcsolatos alapítói

teendők

Előadó: Takács

Póter

polgármester

2

l,./Napirend:

Péter polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a nem közművel
összegyűjtött hzíartási szennyvíz begy$tésérevonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás
tapasztalatairólszólótájékoztatőt.kérteaképviselőkhozzászőIását.
Takács

Kérdés,hozzászőlás nem volt, kérte atájékoztató elfogadását.

KépviselŐ-testület egyhangúlag,
meghozta az alábbi:

7

l24t20l5.(Xll.21.)Ökt.sz. h a t á r

Ígen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül

oz at ot

Monostorapáti

község Önkormrányzata Képviselő-testülete Parrag
György Veszprém, Erdősáv u.16.sz. közszo\géltatő a helyi kötelező
közszolgáltatás keretében vé gzett, a nem közművel összegffi tö tt haztartási
szennyviz begffitésének és elszállításának tapasztalatairól szóló tá$ékoztatőt
elfogadja.
KépviselŐ-testiilet felhatalmazzaa jegyzőt, hogy aközszolgáItatástigénybe

a helyi rendelet előírásaira, szennyviz
elszállítási kötelezetts égre, szőlítsa fel Őket adatközlésre.

nem vevők figyelmét hívja fel
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 20l6.január

3 1.

2./Napirend:
Takács Péter polgármester elmondta, hogy Monostorapáti Önkormányzat 10 éwel ezelőtt
csatlakozott az ,,Apáti" nevű települések taláIkozőjához. Létrehozták az ,,Apáti" nevű
települések Alapítványát. A Jászberényi Jarási Ügyészségmegállapította, hogy az alapítvány
nem tett eleget jogszabáIy által előírt kötelezettségének, beszámolókat nem nyújtotta be, a
kuratórium tagjainak, és felügyelő bizottságnak a mandátumalejárt. Kértékaz önkormányzat
nyilatkozatáú",résztkíván-e venni azalapítvényba, és kit javasolnak azönkormarryzatrészérőI
a kuratóriumba. Javasolta, hogy ne lépjenek ki az alapítvanyból.
Gulyás Erzsébet képviselő kérdezte, hogy mikor kellett volna Monostorapátinak ata!álkozőt
megszervezni? Tudomása szerint 20l4-ben lettek volna sorosak, de mivel a taláIkoző nagy
összegbe kerül, nem vállalták, a Monostori Iskolák taláIkozójátrendezték.
Soós Gyula képviselő véleményeszerint olyan találkoző nem lesz, mint régen, akkor 2
autóbusszal mentek a rendezvényre. Javasolta, hogy ne lépjenek ki az alapitvlnybőI, az
önkormányz atot a pol gárme ster képviselj e a kuratóriumba.

Takács Péter polgármester kérte aki a fentiekkel egyetértkézfeltartással jelezz.
KépviselŐ-testület egyhangúlag,
meghozta az alábbi:

7

igen szavazattal. ellenszavazat és tartőzkodás nélkül

l25l2015.(Xll.21.)Okt.sz. h a t á r o z a t o t

község Önkormanyzata Képviselő-testülete az,,Apáti,
Y:_1o_r'9.upáti
NEVU TelePülések Közalapítvány alapítőjatovábbra is részt kíván venni
az alapítványban.

Az Önkormányzat az alapítőijogok gyakorlásara

a kuratóriumot
a kuratóriumáha Takács Péter polgármestert delegálja.

jelöli ki,

KéPviselŐ-testületf elhatalmazzaapolgármesterthogyazalapítványbanaz
Önkormányzatot képviselje, erről szóló döntésről az alapítókat
tájékoztassa.
Felelős

:

Takács Péter polgármester

Határidő: 2015. december 31.

Takács Péter polgármester elmondta, hogy megalakítottéka Monostorapáti Kultrrrális és
HagYományőrző Egyesületet. Az egyesület képviselője Merse József Monóstorapáti, Arany
J.u.lO.sz. alatti lakos kérte az önkormtányzat képviselő-testületét járuljanak hozzá a
Monostorapáti településnév haszn álathoz.

KéPviselók egyharrgúlag,7 igen szavazattal. ellenszavazat és tartőzkodás nélktil meghozták
az aláhbi:
12612015.(XII.21.) Ökt.sz. h a t á r o z at o t
Monostorap átí kőzség Önkormányzata Képviselő-testülete a
Mono storapáti Kulturális és Hagy omány őrző E gyesület 8 2 96
Monostorapáti, Arany J.u. 1 0. kéréséttámo gatja, és hozzájétrul
,,Monostorapáti" település névhaszn álatához. Egyetért azzal, hogy az
egyesület fenti néwel bejegyzésre kerüljön a nyilvántartásba.

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről az egyesület képviselőjét
tájékoztassa.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2015. december 31.

Takács Péter polgármester megköszönte a képviselők megielenését,kellemes ünnepeket és
boldog új évet kívánt . A rendkívüli testületi ülést 7,15 órakor bezétrta.
k.m.f.t.

\-

Takács péter
polgrármester

-\
G
:
r_
-l_
Takács4.ász,lőné )
a:-

jegyző

